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Zápisnica
zo zasadnutia Komisie MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné
vzťahy a cestovný ruch, konaného dňa 28.11. 2007

Prítomní: Ľubomír Motyčka, PhDr. Ľubica Laššáková, Ing. Viktor Marko, Mgr. Asen Almáši ,
Magdaléna Machunková, Ing. Katarína Němcová
Ospravedlnení: Ing. Beáta Hirt, prof. Ing. Peter Patúš, CSc, MUDr. Jozef Budaj
Neprítomní:
Prizvaní :

Program:
1. Otvorenie
2. Položky rozpočtu mesta na rok 2008 – vyjadrenia jednotlivých členov komisie
3. Účasť mesta na výstave Slovakia tour – predkladá p. Motyčka
4. Rôzne
5. Záver

Rokovanie :
K bodu 1
Predseda komisie, Ľubomír Motyčka, privítal prítomných a oboznámil ich s návrhom
programu zasadnutia.
Za zapisovateľa zápisnice určil Ing. Katarínu Němcovú, sekretára komisie.
Návrh programu bol jednohlasne prijatý.
K bodu 2
Predseda komisie informoval prítomných o priebehu prípravy rozpočtu na rok 2008 – našli
sa nejaké chyby, ktoré boli väčšinou administratívneho charakteru. Na rozvoj cestovného ruchu
nebola pôvodne plánovaná žiadna položka, v súčasnosti je plánovaný objem prostriedkov vo
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výške 1,6 mil. Sk, z ktorej je dosť veľká suma určená na zabezpečeni dostatečného množstva
prospektov o meste.
K problematike rozvoja cestovného ruchu bola vznesená požiadavka na zistenie možností
ohľadom vydávania tzv. turistických alebo víkendových kariet (tieto by už zahŕňali rôzne
víkendové zľavy, pôsobiace motivačne na potenciálních účastníkov rôznych podjatí v meste) –
mnohé mestá v zahraničí a niektoré už aj na Slovensku zabezpečujú využiti cestovných kariet
MHD aj na „nabitie pre rôzne kulturně, šprtové a iné společenské vyžitie“. Problematické sú
vysoké prvoné náklady (výroba, resp. vydanie karty + informačnej brožúry k nej vo viacerých
jazykových mutáciách), no presesa komisie pověřil p. Machunkovú na zistenie viacerých
podrobností, keďže inde to funguje.
K bodu 3
Členovia komisie rozoberali nízku účast mesta Banská Bystrica a slabú prezentáciu aktivit
v oblasti CR navoním, preto súhlasili s navrhnutým uznesením:
Predsedajúci predložil návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 1/2007 – Komisie RR, MV a CR z 28.11.2007
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ
1. odporúča prednostovi MsÚ prihlásiť Banskú Bystricu na veľtrh cestovného ruchu
Slovakia Tour na rok 2008 buď samostatne alebo v rámci stánku VÚC
Hlasovanie:

ZA : 5

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(5/0/0)

K bodu 4 :
Členovia komisie pozitivne hodnotili zrealizovanú anketu a súťaž o najlepšiu reštauráciu
v meste Banská Bystrica, ktorej výsledky boli oznámené a víťazi ankety obdrželi diplomy
symbolicky práve počas výstavy hotelierstva v septembri 2007. Na základe kladnej odozvy
uvedenej ankety bola navrhnutá súťaž pre rok 2008 o najlepšieho sprievodcu v období mesiaca
september, kedy si pripomíname aj Svetový deň cestovného ruchu.
Kritériá pre hodnotenie, ako aj spôsob realizácie tejto súťaže budú zabezpečovať
p. Machunková a p. Motyčka.
Ďalej bolo navrhnuté zorganizovanie seminára k rozvoju cestovného ruchu a k podpore
spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti CR (apríl 2008) – tento návrh členovia ešte
prehodnotia a vrátia sa k nemu na ďalšom zasadnutí komisie.
Predsedajúci predložil návrh na uznesenie :
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Uznesenie č.2/2007 – Komisie RR, MV a CR z 28.11.2007
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ
1. odporúča zabezpečiť lepšie označenie centra mesta a budov na Námestí SNP (tabule,
mapky) pre návštevníkov mesta Banská Bystrica
Hlasovanie:

ZA : 5

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(5/0/0)

Predseda komisie ďalej informoval o rekonštrukcii, obnove a sprístupnení takmer 80 km
náučných chodníkov v Laskomeri a na Urpíne, ktoré boli zrealizované v spolupráci s Mestskými
lesmi a finančným príspevkom p. Motyčku (50 tis. MsL + 9 tis. p. poslanec Motyčka) Táto
aktivita sa javí ako veľmi užitočná a občanmi mesta uvítaná, zrealizovala sa za prijateľné finančné
náklady, preto je ďalším zámerom vytvorenie náučného chodníka cca v dĺžke 1,5 km okolo
rybníka v lokalite Pod Rybou – obsahoval by informačné tabule a základné zaujímavosti zo života
rýb a iných vodných živočíchov.
Členovia komisie sa opätovne vrátili k požiadavke zabezpečenia prepravy turistov a
návštevníkov mesta z centra mesta do obce Špania dolina, ktorá je vyhľadávaným miestom
prímestskej rekreácie.
Predsedajúci predložil návrh na uznesenia :
Uznesenie č.3/2007 – Komisie RR, MV a CR z 28.11.2007
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ
1. odporúča prednostovi MsÚ prerokovať s banskobystrickou MHD možnosti
víkendovej sezónnej autobusovej prepravy (Citibusy) turistov z centra mesta Banská
Bystrica do obce Špania dolina
Hlasovanie:

ZA : 5

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(5/0/0)

Členovia komisie rozpútali živú diskusiu na tému prevádzkovania, správy a
zabezpečovania úprav svahu v obci Králiky, nakoľko bežecké trate v tejto lokalite boli značne
propagované, no nie je zrejmé kto je zodpovedný za ich pravidelnú údržbu, a preto prijali
nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.4/2007 – Komisie RR, MV a CR z 28.11.2007
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Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ
1. odporúča prednostovi MsÚ preveriť využívanie, údržbu a prevádzkovanie zariadení
a objektov realizovaných v rámci projektu rozvoja infraštruktúry cestovného ruchu
v obci Králiky
Hlasovanie:

ZA : 5

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(5/0/0)

K bodu 5 : Z á v e r
Ľubomír Motyčka, predseda

komisie poďakoval prítomným členom komisie za

účasť aj diskusiu a zasadnutie komisie ukončil. Termín ďalšieho zasadnutia stanovil na

9. januára 2008 o 13,30 hod.

V Banskej Bystrici dňa 7.12.2007
Zapísala : Ing. Němcová Katarína

…………………………………
Ľubomír Motyčka, predseda komisie

4

4

